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Federalismo Fiscal e o Pacto Federativo 

Federalismo é um princípio que sustenta a Federação 
como um ideal para a vida social e política em 
determinados Estados, baseada no aspecto fundamental 
do pluralismo, na tendência de harmonização e no 
princípio regulador da solidariedade. 
 
Quando se fala em uma federação não se pode deixar de 
considerar que se está falando de uma forma de Estado 
descentralizada, composta de, pelo menos, duas esferas, 
que de forma harmônica e coesa constituem a federação.  



Federalismo Fiscal e o Pacto Federativo 

Poder-se-ia citar como características básicas do 
federalismo: 
a)   alocação eficiente dos recursos nacionais; 
b)   aumento da participação política da sociedade; 
c)   proteção das liberdades básicas e dos direitos 
individuais dos cidadãos; 
d)   autonomia constitucional, política, administrativa e 
financeira das unidades federadas; 
e)   uma só ordem constitucional a manter o estado 
soberano; 
f)    rigidez constitucional e controle concentrado de 
constitucionalidade; 
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g)   mecanismos contra movimentos de secessão e para 
manter o pacto federativo; 
h)   distribuição de competência legislativa, tributária e 
política asseguradas constitucionalmente 
 
 
-Federalismo no Brasil: cláusula pétrea (art. 60, § 4º, CF)  
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Define-se federalismo fiscal como o conjunto de 
providências constitucionais, legais e administrativas 
orientadas ao financiamento dos diversos entes federados, 
seus órgãos,  serviços e políticas públicas tendentes à 
satisfação das necessidades públicas nas respectivas 
esferas de competência. Decorre do exercício do poder de 
tributar das unidades federadas ou da redistribuição 
vertical de arrecadação.  
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Não basta dividir competência, para se implantar o 
chamado federalismo fiscal, uma das bases do federalismo, 
faz-se necessário buscar o equilíbrio entre a arrecadação 
das unidades da federação e as suas responsabilidades. 
 
Como forma de minimizar estes problemas estruturais 
surgem as transferências intergovernamentais previstas 
nos artigos 157 a 162 da CF. Lá serão encontradas seis tipos 
de transferências da união para os estados e quatro da 
união para os municípios, além de transferências dos 
estados para os municípios, quais sejam: 
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a)   União para os Estados: 
21,5% da arrecadação dos impostos de renda (CF 159, I); 
21,5% sobre os produtos industrializados (CF 159, I); 
10% da arrecadação do IPI aos estados exportadores, 
proporcionalmente as suas exportações (CF 159,II); 
30% da arrecadação do imposto sobre operações 
financeiras (IOF-OURO); 
29% da arrecadação com a CIDE – contribuição de 
intervenção no domínio econômico (159, III); 
20% da arrecadação de impostos criados após a CF/88, 
competência residual da União; 
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 b)   União para os Municípios: 
22,5% da arrecadação dos impostos de renda; 
22,5% sobre os produtos industrializados; 
70% da arrecadação do imposto sobre operações 
financeiras (IOF-OURO); 
50% da arrecadação do imposto territorial rural 
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 c)   Estados para Municípios: 
25% da arrecadação do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços; 
50% da arrecadação d imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores; e 
25% da transferência que o estado receber da cota-parte 
do IPI-Exportação (CF 159, §3º). 
Mais do que isto, a Constituição ainda determinou que o 
imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ficasse 
como receita tributária de cada ente, respectivamente.*** 


